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Ogłoszenie nr 578838-N-2017 z dnia 2017-08-28 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie: Modernizacja
gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Cielczy k/Jarocina – zaprojektowanie,wykonanie i
utrzymanie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Zamówienie jest współfinansowane ze środków przyznanych na podstawie Umowy o dofinansowanie nr
POIS.02.03.00-00-0174/16-00 Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Jarocin” nr
POIS.02.03.00-00-0174/16 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś
priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w
Jarocinie
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez
zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
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Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz
podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w
Jarocinie, krajowy numer identyfikacyjny 25073720900000, ul. Cielcza, ul. Gajówka 1 , 63200
Jarocin, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 62 7473487, 7477318, e-mail
tomasz.olszak@pwikjarocin.pl, faks 627 473 480.
Adres strony internetowej (URL): www.pwikjarocin.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Zbiorowe zaopatrywanie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania
odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z
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zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz
pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Tak
www.pwikjarocin.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej. Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830),
osobiście lub za pośrednictwem posłańca
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Adres:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie, 63-200 Jarocin, Cielcza, ul.
Gajówka 1

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja gospodarki osadowej na
oczyszczalni ścieków w Cielczy k/Jarocina – zaprojektowanie,wykonanie i utrzymanie
Numer referencyjny: POIS/P/4/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu
do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
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budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: 4.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: „Modernizacja
gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Cielczy k/Jarocina – zaprojektowanie, wykonanie i
utrzymanie”. 4.3. Na przedmiot zamówienia składa się: 4.3.1. ZAPROJEKTOWANIE 4.3.2.
WYKONANIE 4.3.3. ROZRUCH TECHNOLOGICZNY 4.3.4. UZYSKANIE DECYZJI
NAWOZOWYCH 4.3.5. UTRZYMANIE 4.4. W celu oceny i uwzględnienia w ofercie i w projekcie
pełnego zakresu wszystkich prac oraz innych świadczeń niezbędnych do prawidłowego wykonania
zamówienia i wkalkulowania wszelkich niezbędnych kosztów z tym związanych, w tym kosztów
wykonania niezbędnych uzgodnień, opracowań, zajęcia terenu podbudowę, obsługi geodezyjnej
budowy i dokumentacji powykonawczej przewiduje się na etapie postepowania przetargowego
możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej po uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. 4.5. Zadanie to
polegać będzie na modernizacji/budowie następujących obiektów: - Komora rozdziału (modernizacja),
- Zbiornik retencyjny (wraz z kratą zgrubną) (modernizacja), - Punkt zlewny ścieków (modernizacja),
- Budynek krat mechanicznych (modernizacja), - Piaskowniki (modernizacja), - Koryto pomiarowe (za
piaskownikiem) (modernizacja), - Osadniki wstępne (modernizacja), - Pompownia ścieków surowych
(modernizacja), - Komora rozdzielcza z pompownią recyrkulacyjną oraz komorą spustową osadu
nadmiernego (modernizacja), - Bloki technologiczne (modernizacja), - Koryto pomiarowe (na
odpływie ścieków) (modernizacja), - Pompownia wód deszczowych (modernizacja), - Komora reakcji
(modernizacja), 3 / 7 - Stacja dawkowania PIX (modernizacja), - Stacja dmuchaw (modernizacja), Pompownia i stacja uzdatniania wody technologicznej (modernizacja), - Zagęszczacze osadu
nadmiernego (modernizacja), - Pompownia osadu nadmiernego zagęszczonego grawitacyjnie
(modernizacja), - Instalacja zagęszczania osadu nadmiernego (modernizacja), - Pompownia osadu
surowego (modernizacja), - Otwarta komora fermentacyjna (modernizacja), - Poletka osadowe
(likwidacja), - Pompownia wód poosadowych (modernizacja), - Stara stacja odwadniania osadu
(modernizacja), - Zbiornik nadawy osadu (modernizacja), - Zagęszczacz osadu wstępnego
(modernizacja), - Stacja odwadniania osadu Huber (modernizacja), - Zbiornik mieszania osadów i
recepcji osadów dowożonych (budowa), - Stacja wstępnego odwadniania osadów (budowa), Instalacja termicznej hydrolizy osadów (budowa), - Kotłownia z kogeneracją (budowa), - Wydzielone
komory fermentacyjne (budowa), - Instalacja odzysku fosforu (budowa), - Waga samochodowa
(budowa), - Stacja końcowego odwadniania osadów (z budynkiem suszarni) (budowa), - Magazyn
tymczasowego gromadzenia osadu (budowa), - Węzeł biogazu (budowa), - Biofiltry (budowa), - Sieci
zewnętrznych (modernizacja i budowa), - Ogrodzenie (modernizacja i budowa), - Zieleń (nowe
nasadzenia), - Drogi i place (przebudowa i budowa), - Instalacja gazu ziemnego (odcinek od przyłącza
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do budynku wielofunkcyjnego technologicznego) (budowa), - Wiata tymczasowego magazynowania
osadu (budowa). 4.18. Podane w niniejszej SIWZ oraz w PFU wraz z załącznikami nazwy (znaki
towarowe) mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego
standardu. Do wszystkich nazw (znaków towarowych) dodaje się słowa: „lub równoważne”. 4.19. W
ramach projektu technologicznego, budowlanego i wykonawczego Wykonawca jest zobowiązany
uszczegółowić rozwiązania zawarte w PFU, zgodnie z załączoną do Oferty koncepcją. Zamawiający i
IK zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia takich zmian w okresie prac projektowych.
4.20. Odbiory będą dokonywane zgodnie z przepisami prawa i Programu Funkcjonalno –
Użytkowego. 4.24. Zamówienie oparte będzie na ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.). 4.25. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia w zakresie zaprojektowania i wykonania został zawarty w części III SIWZ

II.5) Główny kod CPV: 45252100-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71320000-7
45110000-1
45200000-9
45300000-0
43322000-6
42996000-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 81976440,00
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w
art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
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Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 48 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: 7.1. PROJEKTOWANIE a) w zakresie projektu technologicznego
(wraz ze złożeniem wniosków materiałowych na podstawowe wyposażenie technologiczne i
uzyskaniem akceptacji IK i Zamawiającego, z uwzględnieniem minimum 14-dniowego terminu na
wnoszenie uwag): przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia podpisania umowy b) w zakresie
projektu / projektów budowlanych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę (w tym:
uzyskanie akceptacji IK i Zamawiającego, z uwzględnieniem minimum 14-dniowego terminu na
wnoszenie uwag i uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę): przez okres nie dłuższy niż 6
miesięcy od dnia podpisania umowy c) w zakresie projektu / projektów wykonawczych dotyczących
obiektów budowalnych objętych pozwoleniem na budowę (w tym: uzyskanie akceptacji IK i
Zamawiającego, z uwzględnieniem minimum 14-dniowego terminu na wnoszenie uwag): sukcesywnie
przed skierowaniem rozwiązań projektowych do realizacji, jednak przez okres nie dłuższy niż 10
miesięcy od dnia podpisania umowy d) w zakresie projektów wykonawczych dotyczących obiektów
budowlanych objętych zgłoszeniem prac nie wymagających pozwolenia na budowę (uzyskanie
akceptacji IK i Zamawiającego, z uwzględnieniem minimum 14-dniowego terminu na wnoszenie
uwag): sukcesywnie przed skierowaniem rozwiązań projektowych do realizacji, jednak przez okres nie
dłuższy niż 10 miesięcy od dnia podpisania umowy 7.2. WYKONANIE (zakończone spisaniem
protokołu odbioru końcowego) – przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od zakończenia
PROJEKTOWANIA w zakresie wymienionym w pkt 7.1. ppkt a) tj. projektu technologicznego i b) tj.
projektu / projektów budowlanych 7.3. ROZRUCH TECHNOLOGICZNY (wraz z uzyskaniem
pozwolenia na użytkowanie) – przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od zakończenia WYKONANIA,
do uzyskania parametrów zakładanych w SIWZ w pkt 4.5 7.4. UZYSKANIE DECYZJI
NAWOZOWYCH – przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące od zakończenia ROZRUCHU, przy czym
wnioski do właściwego organu Wykonawca ma obowiązek złożyć w terminie nie dłuższym niż 12
miesięcy od zakończenia ROZRUCHU 7.5. UTRZYMANIE – od dnia podpisania umowy przez okres
trwania PROJEKTOWANIA, WYKONANIA, ROZRUCHU I UZYSKIWANIA DECYZJI
NAWOZOWYCH 7.6. Ostateczny termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia rozumiany
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będzie jako osiągnięcie zakładanych parametrów technologicznych, w tym osiągnięcie efektu
ekologicznego i uzyskanie stosownych decyzji nawozowych w okresie nie dłuższym niż 48 miesięcy
od daty podpisania umowy

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących
sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, wymaga się aby: a)
Wykonawca przedstawił część sprawozdania finansowego, w przypadku gdy sporządzenie
sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami
o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanej części sprawozdania, a w przypadku
wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów
określających obroty – za okres ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – za ten okres, przy czym najważniejszym elementem będzie wskazanie
przez Wykonawcę obrotów, które nie mogą być mniejsze niż 80 mln. PLN w każdym z tych lat
obrotowych. b) Wykonawca wykazał, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością
kredytową nie mniejszą niż 20 mln. PLN. c) Wykonawca posiadał ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem
zamówienia, na sumę gwarancyjną, co najmniej 10 mln. PLN
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 12.2.2. W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu
dotyczących zdolności technicznej i zawodowej, zapewniającej wykonanie zamówienia wymaga
się aby: 1) Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie
wykonał: a) co najmniej 2 inwestycje budowlane w systemie zaprojektuj i wybuduj polegające na
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budowie, rozbudowie, przebudowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków wraz z rozruchem
technologicznym o przepustowości średniodobowej nie mniejszej niż 12.000 m3 ścieków na dobę i
wartości łącznie nie mniejszej niż 45 mln PLN brutto lub alternatywnie 1 zadanie o wartości nie
mniejszej niż 30 mln PLN brutto i o przepustowości średniodobowej nie mniejszej niż 12.000 m3
ścieków na dobę, Jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć wystawienie co najmniej
Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisania
protokołu odbioru robót, lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie
wystawia się Świadectwa Przejęcia i protokołu odbioru). 2) Wykonawca wykazał, że zatrudniał
średniorocznie w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie personel w ilości co najmniej 50 osób.
3) Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami, które będą
uczestniczyć w wykonaniu zamówienia: a) Ekspert 1: Generalny projektant. Wymagane
doświadczenie: Opracowanie jako projektant technologii minimum 3-ech dokumentacji
projektowych modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków o wydajności nie mniejszej niż Qśr
d = 12 000 m3/d, których elementem była budowa lub modernizacji węzła osadowego z
zastosowaniem fermentacji osadów oraz wykorzystaniem biogazu w układzie kogeneracji o mocy
elektrycznej nie mniejszej niż 300 kWel. Uprawnienia budowlane instalacyjnej branży wod.- kan.
właściwie dla przedmiotu zamówienia. b) Ekspert 2: Technolog procesów przetwarzania osadów
ściekowych. Wymagane doświadczenie. Opracowanie minimum 2-ów dokumentacji projektowych
instalacji hydrolizy termicznej osadów na podstawie której zrealizowano i uruchomiono instalację
hydrolizy termicznej w ramach instalacji fermentacji osadów ściekowych (dla osadu nadmiernego i
wstępnego) o wydajności nie mniejszej niż 7 000 kg s.m./d. c) Ekspert 3: Technolog procesów
odzysku związków fosforu w procesach oczyszczania ścieków Wymagane doświadczenie.
Opracowanie minimum 2-óch dokumentacji projektowych instalacji odzysku związków fosforu w
postaci struwitu na podstawie której zrealizowano i uruchomiono instalację odzysku fosforu z
odcieków z odwadniania i zagęszczania osadów ściekowych o wydajności produkcyjnej nie
mniejszej niż 1000 kg struwitu/dobę. d) Ekspert 4: Specjalista ds. realizacji i rozruchu instalacji
hydrolizy Wymagane doświadczenie. Nadzór nad realizacją oraz uruchomieniem minimum 2-óch
obiektów instalacji hydrolizy termicznej osadów nadmiernego i wstępnego w ramach instalacji
fermentacji osadów ściekowych (dla osadu nadmiernego i wstępnego) o wydajności nie mniejszej
niż 7000 kg s.m./d. e) Ekspert 5: Specjalista ds. realizacji i rozruchu instalacji odzysku fosforu.
Wymagane doświadczenie: Nadzór nad realizacją oraz uruchomieniem minimum 2-óch obiektów
instalacji odzysku związków fosforu w postaci struwitu z odcieku z odwadniania i zagęszczania
osadów ściekowych o wydajności nie mniejszej niż 1000 kg struwitu/dobę. f) Ekspert 6. Projektant
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branży konstrukcyjnej. Wymagane doświadczenie: Opracowanie jako projektant branży
konstrukcyjnej minimum 2-óch dokumentacji projektowych modernizacji i rozbudowy
oczyszczalni ściekg) których elementem była budowa zamkniętych komór fermentacji osadów o
pojemności jednostkowej nie mniejszej niż 800 m3 oraz budowy lub przebudowy budynków
przemysłowych/technicznych o kubaturze nie mniejszej niż 1000 m3. Uprawnienia budowlane
konstrukcyjne właściwe dla przedmiotu zamówienia. h) Ekspert 7. Projektant branży elektrycznej.
Wymagania doświadczenie: Opracowanie jako projektant branży elektrycznej minimum 2-óch
dokumentacji projektowych modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków których elementem
była budowa lub modernizacja węzła osadowego z zastosowaniem fermentacji osadów oraz
wykorzystaniem biogazu w układzie kogeneracji o mocy elektrycznej nie mniejszej niż 300 kW.
Uprawnienia budowlane branży instalacyjnej elektrycznych właściwe dla przedmiotu zamówienia.
i) Ekspert 8. Projektant branży AKPiA. Wymagane doświadczenie: Opracowanie jako projektant
branży AKPiA minimum 3-chdokumentacji projektowych modernizacji rozbudowy oczyszczalni
ścieków, których elementem była kompleksowa modernizacja systemu sterowania z zastosowaniem
pętli światłowodowej i wdrożeniem nowego systemu SCADa i uwzględniającego pracę
autonomicznych węzłów. Wykształcenie wyższe w specjalności automatyka j) Przedstawiciel
Wykonawcy, min. 1 osoba która pełniła funkcje Przedstawiciela Wykonawcy na min. 1 zadaniu
inwestycyjnym o wartość min. 20 mln. zł netto. Wskazana osoba nie może jednocześnie być
wskazana do pełnienia funkcji Kierownika budowy. k) Specjalista ds. rozliczeń, min. 1 osoba która
pełniła funkcje Specjalisty ds. rozliczeń na min. 1 zadaniu inwestycyjnym o wartość min. 20 mln.
zł netto, przy czym przynajmniej jedno z tych zadań inwestycyjnych było współfinansowane ze
środków zewnętrznych (Fundusze Europejskie, Fundusze Norweskie, Bank Światowy i pokrewne)
l) Kierownik budowy, 1 osoba posiadająca: - uprawnienia: do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej*. - kwalifikacje/doświadczenie w
pełnieniu funkcji Kierownika budowy/robót konstrukcyjno-budowlanych na zadaniach
inwestycyjnych w których wartość robót konstrukcyjno-budowlanych wynosiła min. 20 mln zł.
netto w okresie ostatnich 3 lat. Kwoty podane w dokumentach potwierdzających spełnianie
warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego, Wykonawca przeliczy według
średniego kursu NBP na dzień zawarcia umowy/-ów na realizację przedmiotowego zadania/zadań.
* Uprawnienia wydane zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów
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ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
6) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez
zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
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przed upływem terminu składania ofert; 7) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu
skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument
potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 8) Zaświadczenie właściwej
terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu; 9) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 10)
Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo –w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji –
dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (w
odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 15 PZP); 11) Oświadczenie
wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania
się o zamówienia publiczne (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt
22 PZP); 12) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego
za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez
zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP; 13) Oświadczenie wykonawcy o braku
wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających
z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym
w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 PZP; 14)
Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których
mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz.
716)

2017-08-28, 15:35

13 z 25

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=548d2...

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1
USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały
wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa,
są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty 2) Wykaz osób, skierowanych przez
wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług
koordynacyjnych i rozliczeniowych oraz kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami 3) Część sprawozdania finansowego, w
przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego
rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanej części
sprawozdania, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania
finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres
ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres
4) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie
wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; 5) Dokument potwierdzający,
że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez
Zamawiającego. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez
zamawiającego dokumentów, dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający
dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c PZP
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
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III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2
USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
13.1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie
jednolitego dokumentu zamówienia (dalej: JEDZ), z zaznaczeniem, że: 1) We właściwych
częściach JEDZ Wykonawca jest zobowiązany podać odpowiednio informacje, stanowiące wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca: a) nie podlega wykluczeniu, w okolicznościach o których mowa w
art. 24 ust. 1 Ustawy PZP oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-2 i 4-7 Ustawy PZP oraz b) spełnia warunki
udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w rozdziale XII „Warunki udziału w
postępowaniu” w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz zdolności technicznej i
zawodowej. 2) Zamawiający żąda wypełnienia oraz przedstawienia informacji, o których mowa w
Sekcji D Części II JEDZ, tj. dot. systemu zapewnienia jakości i norm zarządzania środowiskowego.
3) W przypadku oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia JEDZ
składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 4) Wykonawca, który
powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
postępowaniu składa wraz z ofertą także JEDZ dotyczący tych podmiotów. 5) Wzór JEDZ określa
Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające
standardowy jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE seria L 2016 r. Nr 3,
s. 16). 6) Treść JEDZ określona została w załączniku do niniejszej IDW, jednakże z uwagi na
konieczność podania w treści JEDZ znaczącej ilości informacji Zamawiający zaleca skorzystanie z
edytowalnej wersji tego dokumentu zamieszczonej na stronie Zamawiającego lub na stronie
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia. 7) Koncepcja
technologiczna, w której należy przedstawić opis, schematy procesowe, plan sytuacyjny i inne
rysunki opisujące ofertowane rozwiązania wraz z obliczeniami technologicznymi (bilansami)
proponowanych rozwiązań, a także przykład działających oczyszczalni wg proponowanych
technologii w tym osiągane przez nie parametry pracy

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
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IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
17.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 2.000.000 zł. (dwa miliony zł)
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 17.2. Wadium może być wnoszone
w jednej lub kilku następujących formach: 3) pieniądzu, 4) poręczeniach bankowych lub
poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest
zawsze poręczeniem pieniężnym, 5) gwarancjach bankowych, 6) gwarancjach ubezpieczeniowych,
7) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z
2016 r. poz. 359 ze zm.). 17.3. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na
rachunek bankowy Zamawiającego w banku BZWBK nr rachunku: 87 1090 1131 0000 0000 1301
8407 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „Modernizacja gospodarki
osadowej na oczyszczalni ścieków w Cielczy k/Jarocina – zaprojektowanie, wykonanie i
utrzymanie”. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli przed upływem terminu
składania ofert zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. 17.4. Z treści wadium
wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej
lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać
bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie
związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w
okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP. 17.5. Wadium wnoszone w
formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do oferty lub złożone w oryginale przed
upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego. 17.6. Treść gwarancji wadialnej
musi zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta
gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej
udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która
ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia 3) kwotę
gwarancji/poręczenia, 4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i
nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w
okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP . 17.7. Wadium musi
zabezpieczać ofertę na daną część zamówienia przez cały okres związania ofertą. Wykonawca,
który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym
terminie, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą
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IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Tak
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
10.16. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zaliczki dla Wykonawcy na zasadach
uzgodnionych w harmonogramie udzielania i spłaty zaliczek. 10.17. W przypadku wystąpieniu
zdarzenia mającego wpływ na aktualność harmonogramu udzielania i spłaty zaliczek, Wykonawca
jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmian w harmonogramie w terminie 7
dni od dnia wystąpienia tego zdarzenia. 10.18. Zamawiający akceptuje lub uzgadnia z Wykonawcą
zmiany w propozycji zmian harmonogramu udzielania i spłaty zaliczek w terminie 7 dni od
przedłożenia propozycji zmian przez Wykonawcę. 10.19. Udzielenie zaliczki jest uzależnione od
uprzedniego uzgodnienia przez Zamawiającego i Wykonawcę harmonogramu udzielania i spłaty
zaliczek albo jego zmiany. 10.20. Zaliczka będzie wynosić nie więcej niż 20% ceny ofertowej
netto; jej uzyskanie będzie możliwe po przygotowaniu Projektu Technologicznego i
zaakceptowaniu go przez IK i Zamawiającego. 10.21. Jeżeli zaliczka jest przeznaczona na płatności
dla Podwykonawcy, przy rozliczeniu zaliczki Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia
dowodu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy. 10.22. Warunkiem udzielenia zaliczki jest
wystąpienie przez Wykonawcę z wnioskiem o zaliczkę oraz wniesienie zabezpieczenia pełnej
kwoty zaliczki, zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego określonymi w pkt 10.23 – 10.26. 10.23.
Zabezpieczenie zaliczki może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku
następujących formach: 10.23.1. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,
10.23.2. gwarancjach bankowych, 10.23.3. gwarancjach ubezpieczeniowych, 10.23.4. poręczeniach
udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000
r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 10.24. W trakcie wykonywania
umowy Wykonawca może zmieniać formy zabezpieczenia zaliczki na jedną lub kilka form z w/w
pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia zaliczki i bez zmniejszenia jego wartości.
10.25. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie zaliczki było ważne i
wykonalne, aż do pełnego zwrotu zaliczki. W sytuacji gdy wystąpi konieczność przedłużenia
terminu realizacji zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem aneksu najpóźniej w dniu jego
podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia
spłaty zaliczki, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia spłaty zaliczki
na dalszy okres wynikający z aneksu do umowy, spełniającego wymogi określone w SIWZ. 10.26.
Jeśli w warunkach przedłożonego przez Wykonawcę zabezpieczenia zwrotu zaliczki podana jest
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data jego wygaśnięcia, a Wykonawca na 7 dni przed tą datą nie wniesie przedłużenia
zabezpieczenia zaliczki, Zamawiający jest uprawniony do zrealizowania zabezpieczenia, a z
uzyskanych z tego tytułu środków do ustanowienia zabezpieczenia zaliczki. Tego rodzaju
zabezpieczenie Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym i zwraca wraz
z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na
rachunek bankowy Wykonawcy. 10.27. Zaliczki będą spłacane przez procentowe potrącania z
kwartalnych rozliczeń wynagrodzenia wypłacanego Wykonawcy (określonego w Rozliczeniu
kwartalnym wykonanych robót) na zasadach i wysokości uzgodnionej przez Zamawiającego i
Wykonawcę w harmonogramie udzielania i spłaty zaliczek. 10.28. Potrącenia rozpoczną się od
Rozliczenia, w którym suma poświadczonych płatności na rzecz Wykonawcy z wyłączeniem
zaliczek i potrąceń przekroczy 20 %, i będą postępować krocząco co 20 % ofertowego
wynagrodzenia Wykonawcy. 10.29. Potrącenia będą dokonywane w wysokości jednej czwartej (25
%) kwoty całkowitej zaliczki z rozliczenia kwartalnego; w którym nastąpią w/w przekroczenia z
wyłączeniem zaliczki i innych potrąceń, aż do czasu, kiedy zaliczka zostanie spłacona. 10.30. Jeżeli
zaliczka nie zostanie spłacona przed ostatecznym rozliczeniem wykonanych robót,
wypowiedzeniem umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, w szczególności z uwagi na
wystąpienie siły wyższej, to cała wartość udzielonych, a niespłaconych zaliczek stanie się
natychmiast zależna i płatna Zamawiającemu przez Wykonawcę

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
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IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w
formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
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Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej
oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na
jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria

Znaczenie

Cena

55,00

Doświadczenie personelu

20,00

Rozwiązania techniczne – Parametry jakościowe i funkcjonalne zastosowanych rozwiązań
20,00
technologicznyc
Udokumentowanie możliwości odbioru wytworzonego produktu i wykorzystania
5,00
bezpośrednio jako nawóz

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
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nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje
nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
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zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
16.1. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wybory Wykonawcy, z zastrzeżeniem punktów 16.2 do 16.11. 16.2.
Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy poprzez zmniejszenie zakresu
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przedmiotu zamówienia - w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
Umowy w pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w
chwili zawarcia Umowy - z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia - ustalenie zmiany
wysokości wynagrodzenia nastąpi według cen jednostkowych z Formularza cenowego do Oferty
Wykonawcy stanowiącego załącznik do niniejszej Umowy. 16.3. Zmiana postanowień Umowy w
stosunku do treści Oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez przedłużenie terminu wykonanie robót o
okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu robót w przypadku: a) niemożliwego do
przewidzenia wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających
prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej
Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych,
jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które
Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Warunki zmiany terminu - o czas trwania niesprzyjających
warunków atmosferycznych, b) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem
niniejszej Umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych
powiązań, w tym udzielenie w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych i/lub
uzupełniających, związanych z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ na
uzgodniony termin zakończenia jej realizacji (powodujących konieczność jego wydłużenia). Warunki
zmiany terminu - o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych
przedmiotem Umowy, c) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich
zaniechania przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności,
za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Warunki zmiany terminu - o czas trwania opóźnienia,
d) wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. do wydania których
właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnię^ przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są
następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Warunki zmiany terminu o czas trwania opóźnienia, e) odmowy wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień
itp. z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy. Warunki zmiany terminu - o czas niezbędny do
usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych przedmiotem Umowy, f) odmowy udostępnienia
nieruchomości przez jej właściciela do celów wykonania robót z przyczyn nie leżących po stronie
Wykonawcy. Warunki zmiany terminu - o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu
robót objętych przedmiotem Umowy, g) niemożności wykonywania robót z powodu braku
dostępności do miejsc niezbędnych do ich wykonania z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy.
Warunki zmiany terminu- o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych
przedmiotem Umowy, h) niemożności wykonywania robót, gdy obowiązujące przepisy nie
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dopuszczają do wykonania robót lub nakazują wstrzymanie robót z przyczyn nie leżących po stronie
Wykonawcy. Warunki zmiany terminu- o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu
robót objętych przedmiotem Umowy, i) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi warunkami
realizacji, tj. warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności:
wykopaliska archeologiczne, niewypały i niewybuchy, niezinwentaryzowane lub błędnie
zinwentaryzowane obiekty budowlane. Warunki zmiany terminu - o czas niezbędny do usunięcia
przeszkody w prowadzeniu robót objętych przedmiotem Umowy, j) wystąpienia siły wyższej
uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. Warunki zmiany
terminu - o czas i działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym
pierwotnie terminie, k) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w
interesie Zamawiającego. Warunki zmiany terminu - w zakresie uzasadnionego interesu
Zamawiającego, l) wydłużenia terminów dostaw materiałów/urządzeń z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy. Warunki zmiany terminu - o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu
robót objętych przedmiotem Umowy. 16.4. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty
Wykonawcy jest możliwa w zakresie zmiany sposobu spełnienia świadczenia pod warunkiem nie
zwiększania ceny, a ponadto w przypadku zmian materiałów, urządzeń i sprzętu - pod warunkiem
posiadania co najmniej takich samych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jak te, które
stanowiły podstawę wyboru oferty, w przypadku: a) zmian technologicznych - o ile są korzystne dla
Zamawiającego i o ile nie powodują zwiększenia kosztów realizacji inwestycji, b) odbiegających w
sposób istotny od opisanych w PFU warunków geologicznych, które mogą skutkować w świetle
dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, c)
konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, d) wystąpienia niebezpieczeństwa
kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie
niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, e) zaistnienia innych okoliczności prawnych,
ekonomicznych lub technicznych, skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania
Umowy zgodnie z jej postanowieniami. 16.5. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści
oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez ograniczenie zakresu robót, dostaw i usług przy
jednoczesnym zmniejszeniu wynagrodzenia umownego na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji
oraz przy zachowaniu wskaźników określonych w PFU w związku z okolicznościami, o których
mowa w pkt. 16.4. 16.6. Dopuszczalna jest zmiana Umowy w zakresie powierzenia Podwykonawcy
określonego zakresu robót (zmiana zakresu robót) i pod warunkiem, że Zamawiający nie zastrzegł, iż
dana część zamówienia nie może być powierzona Podwykonawcom. 16.7. Dopuszczalna jest zmiana
Umowy w zakresie zmiany osób przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia wymienionych
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w Ofercie Wykonawcy: a) Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę wymienionych osób w
następujących przypadkach: - śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, - niewywiązania się z
obowiązków wynikających z Umowy, - jeżeli zmiana wymienionych osób stanie się konieczna z
jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji, utraty uprawnień itp.);
b) Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osób przewidzianych do realizacji przedmiotu
zamówienia wymienionych w ofercie Wykonawcy, jeżeli uzna, że dotychczasowe osoby nie wykonują
swoich obowiązków wynikających z Umowy; c) w przypadku zmiany osób przewidzianych do
realizacji przedmiotu zamówienia wymienionych w ofercie Wykonawcy, nowe osoby muszą spełniać
wymagania określone wobec personelu Wykonawcy w SIWZ. 16.8. Wykonawca obowiązany jest
zmienić osoby przewidziane do realizacji przedmiotu zamówienia wymienione w Ofercie
Wykonawcy, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego.
16.9. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają uprzedniej akceptacji Stron i zachowania
formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności, oraz muszą być dokonane
przez umocowanych do tego przedstawicieli obu Stron. 16.10. Nie stanowią zmiany Umowy w
rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych następujące zmiany: a) danych
związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, w szczególności zmiana numeru
rachunku bankowego, b) danych teleadresowych, c) danych rejestrowych, d) będące następstwem
sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-09-29, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> Język polski
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IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 90 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie
całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące
sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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